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Kdo so otroci, ki 
jih poučujem?











Kaj jim je 
najtežje?

Kdaj najraje 
sodelujejo?

Kaj jim 
predstavlja 

največji izziv?

Kaj jim je pri 
pouku 

najbolj všeč?

V čem so 
najboljši?Kaj jih 

zanima?

Česa jih je 
strah?



GLAS UČENCA – nekoč in danes

Vprašalniki –
mnenja, stališča 

učencev ... 
Soustvarjalci 

učnega procesa 
... 

glas učenca



GLAS UČENCA, KI POVEZUJE …

Soustvarjalci 
učnega procesa 

... 

Vejo, kaj se 
učijo, zakaj in 

kdaj bodo 
uspešni …

Predlagajo, kaj bi 
pri pouku lahko 
bilo drugače …

Lahko izberejo 
način, s katerim 
bodo pokazali 
svoje znanje …

Sošolcem 
povedo, kako 
dobro jim gre 

...

Postavljajo 
vprašanja 

…



3  vprašanja 

Kdo govori največ v vašem razredu?

A moji učenci

B jaz



3  vprašanja 

Kdo postavi največ vprašanj?

A jaz

B moji učenci



3  vprašanja 

Kdo običajno odgovori na vprašanje?

A tisti učenec, ki dvigne roko

B učence izbiram naključno



Kdo opravi največ dela v razredu? (Hattie, 2011)

• Učitelji govorijo v povprečju 89% časa.

• Učitelji vprašajo do dve vprašanji vsako minuto, do 400 na dan, 
okoli 70.000 na leto oz. dva do tri milijone v vseh letih 
poučevanja.

• Učenci vprašajo v povprečju 1 vprašanje na dan, in sicer o 
nalogi, ki je ne znajo rešiti.



Kdo opravi največ dela v razredu? 

Šola je prostor, kamor prihajajo 
učenci, da vidijo, kako veliko dela 

morajo opraviti učitelji. (Wiliam)



GLAS VSAKEGA 
UČENCA 

BREZ 
DVIGOVANJA 
ROK



VPRAŠANJA



POGOVOR
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Stena dobrega počutja

Sem



GLAS UČENCA, KI POVEZUJE V RAZREDU 
IN NA ŠOLI
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Stena dobrega počutja Stena dobrega počutja

Srečen/-a 
sem, ko …
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Hvaležen/-a sem za …



Nekaj, kar 
boste upora
bili 
pri svojem 
pouku …



ŠOLA 21. stoletja (Wiliam, Creating the schools our children need, 
2018)

Ustvarjanje kulture, 

v kateri vsak učitelj 
verjame, 

da je pomembno, da 
izboljša svoj način 
poučevanja, 

in to ne zato, ker ne bi bil 
dober, ampak zato, ker je 
lahko še boljši.



HVALA  ZA 

POZORNOST


